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ao vidente frei Elías del Sagrado Corazón

Queridos companheiros:

Para o início desta importante Maratona número 14, também numericamente importante, Eu 

lhes peço que sejam nestes dias transmissores e mediadores de Minha Divina Misericórdia 

para todos os não nascidos no mundo inteiro.

É uma falta gravíssima provocar a perda da vida, a oportunidade de viver de muitas almas que 

deviam chegar a este mundo para aliviá-lo de seu próprio sofrimento; aliviá-lo por meio do 

amor e da luz que todas essas essências deviam trazer do universo celestial.

Rezem de coração, rezem por intermédio da essência do Amor Crístico,  aquele que brota 

inesgotavelmente de Meu Piedoso Coração. Dessa forma, vocês permitirão que Eu resgate 

todos os que, um dia, não chegaram a nascer nem a estar nos braços de suas mães.

Rezem para que a Justiça de Deus seja leve na vida de todos os que, falsamente, proclamam a 

ausência de vida em Meus filhos, os que devem chegar a este mundo para trazer a paz do 

Universo  Maior.  Desejo  que  Meu  Poderoso  Sangue  se  derrame  sobre  os  homens  que 

cometem, por ignorância, esses graves ultrajes que ferem o Coração Criador do Pai.

Por isso, Eu escolhi a cidade de Belo Horizonte para que, por meio das almas orantes, seja 

receptora, neste tempo, da Fonte de Minha Divina Misericórdia para todo o Brasil.

Quero modificar os erros que muitos cometem, tirando a vida aos não nascidos. É tempo e 

momento  para  remediar  as  causas  do  mal  e  suas  consequências,  por  meio  da  oferta  de 

encontrar e viver a Divina Misericórdia. 

Esta especial Maratona está dedicada a todos os não nascidos, que hoje choram no limbo da 

dor e do calvário que, por uma ação equivocada e por falta de amor, lhes tocou passar.

Se  as  raízes  dessas  ações  não  forem  cortadas  como  devem  ser,  arrancadas  do  solo, 

consequências maiores pesarão na mente e no coração de todos os que realizam esse ultraje à 

vida que Deus deu às criaturas.



Associação Maria
Mensagens de Cristo Jesus

Voz e Eco da Mãe Divina

www.divinamadre.org

A Fonte de Minha Misericórdia tem o poder de remediar e curar todas essas ofensas. Que esta  

Maratona seja um momento para tomarem verdadeira consciência do tempo que vivem como 

humanidade e civilização.

Espero que todos os Meus bons orantes penetrem no profundo de Meu Coração, pedindo por 

Misericórdia e Perdão, para que Eu tenha a autoridade de interceder e reverter as maldades 

que muitos homem cometem contra aqueles que hoje não nascem

Dessa forma, através de suas orações, Eu poderei elevar as almas que hoje deveriam estar 

entre vocês, derramando o Amor de Deus sobre o mundo. Mas, como isso não é possível, Eu 

venho para dar-lhes uma grande oportunidade de realizar uma mudança na consciência e, 

principalmente, no coração.

A falta da vida é a ausência do verdadeiro Amor de Deus e aqueles que participam dessas 

ações, para com os não nascidos, terão a oportunidade de receber a última tábua da salvação.

Enquanto o mundo, sem percebê-lo,  se submerge no inferno, pela gravidade das decisões 

inconscientes que toma a favor de tirar a vida de Meus pequenos, Eu lhes peço, em tempos de 

emergência, que rezem com a força interior do coração mais que com suas bocas. Peço-lhes 

que rezem para que o sagrado verbo da oração se eleve até o Universo e Deus Pai escute, por  

meio de Minha Oferta, seu pedido de ajuda e de redenção. 

Se a humanidade continuasse tirando a vida uns dos outros, tanto pelos que não nascem, como 

pelos  que  morrem injustamente  ou  são  condenados  à  morte,  uma grande onda de  justiça 

poderia alterar a boa vida ilusória e moderna que muitos vivem, sem buscar a Deus, sem 

buscar  o  amor,  sem buscar  a  paz.  E,  da  noite  para  o  dia,  muitos  despertariam entre  os 

escombros do sofrimento e da própria queda pela injustiça humana. Para evitar a Lei Maior 

sobre vocês, Eu venho pedir a consagração do mundo inteiro a Meu Sacratíssimo Coração.

Venho também para pedir a criação de um quarto Ramo na Ordem Graça Misericórdia, Ordem 

que no Céu Me pertence. Esse quarto Ramo de que lhes falo é o Ramo dos Adoradores do  

Corpo Místico e Eucarístico de Cristo. Se muitos adorassem o Santíssimo Sacramento, muitas 

causas, que teriam conseqüências imediatas, seriam evitadas no mundo e na humanidade.

Pela autoridade que Deus me concedeu como Filho Primogênito, desejo que exista esse quarto 

Ramo Civil de Adoradores do Santíssimo Sacramento e da Divina Misericórdia. Eles serão os 

que difundirão os dons que Eu alcancei através da Paixão e da Ressurreição, pois eles terão 

votos de serviço, oração e adoração em honra ao Sagrado Coração de Jesus e em nome da 

Redenção e Misericórdia pela humanidade.
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Esse ramo de adoradores nascerá especialmente nos Filhos de Maria e terão como templo de 

adoração os Centros Marianos e os Núcleos de Serviço,  assim como as igrejas e capelas. 

Recordem que Eu estou presente em todos os Sacrários da Terra. Não importa onde seja, Meu 

Coração é luminoso para todos, em todo lugar.

Se esse ramo de adoradores desse, em Meu Nome, os frutos da adoração, da unidade e da 

fraternidade, hoje poderia dizer-lhes que o mundo, em grande parte, estaria a salvo de seus 

próprios pesares e ações.

Depois de quatorze Maratonas da Misericórdia, chegou o momento de se confirmarem como 

Meus Soldados e Apóstolos, aqueles que darão testemunho de conversão e de renovação para 

todos os que se perdem.

Agradecerei a todos por essa verdadeira resposta.

Grato ao Núcleo  Sagrado Céu por acolher-me com tanto amor e dedicação, como muitos 

fizeram nas humildes casas de Minha Antiga Jerusalém.

Paz e Bem para todos.

Seu Mestre do Amor,

Cristo Jesus Glorificado


